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Impasse sobre o reajuste do Piso Salarial Estadual
chega ao fim
Acordo foi assinado pelas entidades envolvidas durante assembléia realizada na FIESC

 Em negociação desde o dia 22 de 

outubro, quando a pauta de reivindicação 

dos trabalhadores foi entregue aos patrões, 

as discussões sobre o reajuste do piso 

salarial dos trabalhadores do segmento 

finalmente chegaram ao fim. 

 Durante assembleia realizada no dia 

02 de dezembro a classe trabalhadora 

esteve reunida com a classe patronal e 

demais entidades envolvidas no processo 

de conversação para assinar o acordo que 

dá aos trabalhadores direito ao reajuste 

salarial superior a 9%, entre 9,15 e 9,37%.

 O novo piso obedece às categorias e está dividido em quatro faixas de salário. A primeira categoria teve 

9,15% de reajuste, passando de R$ 765,00 para R$ 835,00. A segunda passa para R$ 867,00, a terceira para R$ 

912,00 e a quarta faixa salarial vai de R$ 875,00 para R$ 957,00, com 9,37% de reajuste. 

 Considerando a inflação estimada 

em 5,29% para 2013, de acordo com 

dados do Dieese, o ganho real com o 

reajuste deve ser de em média 3,37%. Para 

selar o acordo entre a classe dos 

trabalhadores e a classe patronal o 

documento deverá ser assinado pelo 

governador Raimundo Colombo para que a 

proposta do acordo seja aprovada pela 

Assembleia Legislativa e a Lei possa ser 

então ser sancionada pelo governo antes 

do final do ano e entre em vigor em janeiro 

de 2014.

 Para o diretor sindical do Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos), Ivo Castanheira, independente desta 

conquista, a luta para a aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular que visa o reajuste automático do Piso 

Salarial Estadual continua. "Ainda faltam em torno de 20 mil assinaturas para que tenhamos mais esta ferramenta 

de pressão por uma política salarial de reajuste do Piso", ressalta Ivo Castanheira. São necessárias pelo menos 60 

mil assinaturas (1% dois eleitores catarinenses) para dar entrada ao pedido de análise da proposta. 


